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Resumo: O objetivo do estudo foi utilizar a meta-análise para organizar a produção bibliográfica sobre
lJS sistemas de Intcgração agropecuários 11<) Brasil, assim como enumerar quais as espécies que compõem
os principais componentes desses sistemas. A base de dados foi elaborada a partir de trabalhos de
revisão, artigos em periódicos científicos sobre sistemas de lntegração publicados entre os anos de 2006
a 200X. Nos últimos três anos () maior número de publicações foram referentes aos sistemas de
Integração-lavoura-pecuária, oriundas principalmente da Região Sul e Sudeste. Entre as essências
florestais. espécies forrage iras, culturas agrícolas e animais presentes nos sistemas experimentais, o
eucalipto, a Brachiaria brizantha, a soja e os bovinos foram os mais destacados nas publicações
c icnt í ficas.

Palavras-chave: lntegração lavoura-pecuária, modelagem, relação planta-animal, sistema de produção

Quantitative Meta-analysis of the bibliographic production at Integrated System

Ahstract: The aim of this study was use mcta-analysis to organize lhe bibliographic production about
integrated crop and livestoch system at Brazil and explain the species and main components 01' the
systcms. The data base carne from reviews and scientific papers about integrated systens betwecn 2006
and 200X. Thc main systcm uscd was integratcd crop and livcstock systcm at south and south-cast of
Hrazil. Eucalyptus, Brachiaria brizantha, and soya and caule was the most importam component of the
systcms.

Keywords: Integratcd crop and livestock system, modelling, plant-animal relationship, pruduction
sysrcm

Introdução
Os sistemas de Integração agropccuários vêm despertando o interesse da comunidade científica,

em razão da necessidade de se conceber novas alternativas de exploração agrícola e pecuária que sejam
mais sustentáveis que os sistemas convencionais.

O número de pesquisas com ênfase nesses sistemas aumentou nos últimos anos c o número de
trabalhos publicados na Internet gerou um extenso horizonte de informações que dificultam a extração e
análise do conhecimento gerado nas pesquisas. Em vista disso, a meta-análise surge como uma
metodologia que visa extrair informação adicional de dados preexistentes através da reunião de
resultados e pela aplicação de análise estatística.

O objetivo deste trabalho foi utilizar a meta-análise para apresentar uma síntese da distribuição
da produção bibliográfica sobre os sistemas de lntegração-la voura-pccuária (iLP), lntegracão-pecuária-
floresta (iPF) e Integração-Iavoura-pecuária-Iloresta (iLPF) no pais, assim como conhecer quais as
espécies de animais, forragens, árvores e culturas agrícolas usadas nestes sistemas.

Matcrial e Métodos
Metodoiomcarnentc, a pesquisa consistiu na análise da produção técnico-científica dos sistemas

de iLP, iPF e iLPF. A estratégia analitica baseou-se na meta-análise como procedimento de pesquisa,
descrita por Lovarto ct al. (2007). Uma base de dados foi elaborada com 105 revisões, 96 resumos
expandidos, 5S artigos em revistas científicas e J 1 dissertações e/ou teses, publicadas entre os anos de



2006 a 2008, disponíveis na versão completa, em formato eletrônico, e publicados exclusivamente no
Brasil. As principais fontes de informação foram websites, especialmente os Portais da Capes e do
CNPq, e CDs de anais de congressos.

Na base de dados constaram 30 variáveis, as quais foram utilizadas para analisar e classificar as
publicações selecionadas. Para fins deste trahalho foram analisadas as variáveis: tipo de publicação,
região de implantação do experimento, espécies florestais, forragciras, das culturas agrícolas c animais
presentes nos sistemas de integração. Para quantificar as espécies, estas foram consideradas
individualmente, por isso ocorre repetição do trabalho várias vezes, já que () sistemas de integração são
multi-cstratificados.

Resultados e Discussào
Lxistc disparidade regional quanto o número de publicações científicas. A Região Sul e Sudeste

responderam por 82,7% dos artigos científicos, 74,2% dos resumos expandidos e 72,9% das dissertações.
Portanto, as demais regiões representam uma pequena parcela das publicações em sistemas de
intcgracão

As principais espécies forrageiras, florestais, de culturas agrícolas e animais presentes nos
sistemas experimentais que deram origem as publicações. com o intuito de gerar informações à
comunidade técnico-científica a cerca dos modelos de sistemas de intcgracão que vem sendo estudados
nas diversas regiões do país. Na Tabela I estão descritas estas informações.

Tabela I. Principais essências florestais, espécies florestais, culturas agrícolas, espécies animais
presentes nos sistemas de integração agropecuários.

Nome comum J Nome científico (%)__J%) Nome comum J Nome científico
Essências florestais (n=//7)

Lucalipto / Eucalyptus sp 24,8

Acácia! Acacia sp 15,8

6.01pé felpudo / Zevhera tuherculosa

Pinheiro / Pinus sp

Outras

6,0

47,4

Espécies forrageiras (n=29~)

Trevo / Tr.folium sp 8,0

7,7

2,7

26_7

Braquiária Brizanta / Brachiaria brizantha 19,4

Azcvém / l.oiium multtlorum 13,4

Aveia preta / Avena strigosa 12.7

Capim braquiária / Brm-hiaria derumbens 9,7

Panicum / Panicum maximum

Aveia' / Avena sp

Outras

Soja / Glycine max

Culturas agrícolas (n=173)

Feijão / Phaseolus vulgaris 3.5

Milho! Zea mays

Aveia branca / Avena Saliva

38,1

36,4

9,2

6,4Arroz / (JJ vza saliva

Trigo / Triticum aestivum 2,9

3,5Outras

Bovino

Espécies animais (n=7~)

Bubalino 1.4

Ovino

87,2

11,4

I não citada a espécie

O gênero Eucalyptus foi o mais freqüente (24,79%), seguido da Acácia (15,38%). O gênero
Pinus e a espécie Zeyhera tuberculosa foram citados em 5,98% dos trabalhos. O eucalipto e o pinus são
essências florestais exóticas e atualmente são as duas mais plantadas no Brasil. Considerando apenas as
plantações dessas duas essências florestais, a capacidade de produção sustentada no pais é de 184
milhões de m ' anuais. O eucalítpo responde por mais de 2/3 (135 milhões de 111'), enquanto o pinus
contribui com 1/3 restante (49 milhões de ru') (Tuoto, 20(7).

V ários trabalhos de pesquisa são incentivados e apoiados por grandes empresas florestais, por
isso, geralmente, as espécies presentes nos sistemas são as que já são cultivadas pela empresa. De acordo
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com Ribaski et al. (2005), ainda na década de 90, algumas empresas que usavam madeira como
matéria-prima passaram a apoiar trabalhos de pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com
fundações de pesquisa como a Fapergs, Fepagru, e Fatec, buscando estimular o produtor no plantio de
árvores em sistemas de iPF, principalmente com a acácia-ncgra (Acacia mearnsiiv. A Votorantim
Celulose e Papel VCP também tem leito à difusão dessa tecnologia no Rio Grande do Sul, Cerrado e
Minas Gerais. incentivando os produtores rurais a investirem em plantios florestais com cucalipto.
Portanto, as essências florestais presentes nos sistemas de integração. destacadas na Tabela 1, são
justificadas por serem já cultivadas por grandes empresas florestais que fomentaram pesquisas com
ênfase em sistemas de integração.

As espécies Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens e Panicum maximum em conjunto
foram citadas em 36.45°/,) das publicações científicas As demais forrageiras de destaque, Lolium
11Iultflorum. Avclla strigosa. Avella .\P e Tr.folium ~p responderam por 36,8%. Esse resultado está de
acordo com Garcia et al. (2004), o qual citou que dentre as gramineas mais utilizadas nos sistemas de
iLI', estão as espécies dos gêneros Brachiaria (principalmente Brachiaria brizantha e Brachiaria
dccumbcnsv; Panicum e Andropogon, amplamente difundidas na região dos Cerrados, bem como as
gramineas anuais aveia e azevém, mais utilizadas na região Sul do Brasil. Com relação às lcguminosas,
têm se destacado o trevo-branco, o amendoim forrageiro e o estilosante.

As espécies Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbens e Panicum maximum são comuns em
sistemas de integracão, pois produzem uma boa quantidade de palhada, com satisíatória estabilidade
(duração), que proporciona cobertura ao solo por um maior período de tempo (Revista Plantio Direto,
20(9)

A soja e o milho são as culturas agricolas mais estudadas na literatura cientí fica, e estão entre as
culturas mais plantadas no país. No ano de 2008 a produção de soja e milho correspondeu à eerca de 59 e
5g milhões de toneladas, respectivamente (lBGE, 2(09).

Os bovinos surgem com expressiva participação em g7,14%, seguido dos ovinos (11,43%) e
bubalinos citados em apenas 1,43%. Esse resultado pode ser explicado em virtude do Brasil ser
referência na criação e produção de rebanho bovino, principalmente com finalidade de corte. Verifica-se
que as publicações que envolvem sistemas de integracão com bubalinos e pequenos ruminantes ainda são
pouco significativas.

Conclusões
Nos últimos três anos o maior número de publicações foram referentes aos sistemas de iLP,

oriundas principalmente da Região Sul e Sudeste. Entre as essências florestais, espécies forrageiras,
culturas agrícolas e animais presentes nos sistemas experimentais. o eucalipto. a braquiária brizanta. a
soja e os hovinos foram os mais destacados nas publicações científicas.
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